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Характерною рисою сучасного економічного розвитку є становлення та

розвиток «економіки боргу» – економіки, важливим фактором зростання в якій

є зростання всіх видів фінансового боргу: державного боргу, боргу домогоспо-

дарств і боргу бізнесу. За даними Інституту міжнародних фінансів (IIF) на

початок 2017 р., сукупний світовий борг становив 327 % світового сукупного

ВВП і протягом 2017 р. збільшився на 16 трлн. доларів до 230 трлн доларів (7,5 %), 

що говорить про продовження тренду зростання боргового навантаження. Вченим,

що працюють в області макроекономіки та політичної економії, ще належить

докладне вивчення цього тренду та вироблення можливих сценаріїв його розвитку.

На сьогоднішній момент з упевненістю можна лише сказати, що в разі будь-якого

суттєвого коригування сукупної суми боргу неминучим є аналогічне коригування

активів, задіяних у світовій економіці, що створює додаткові ризики для екс-

тенсивної моделі зростання.
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ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

В умовах нестабільності світових економічних відносин найбільш гострі

проблеми пов’язані із забезпеченням стійкості та ефективності функціонування

національної господарської системи. До найважливіших чинників, що впливають
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на стан національної господарської системи, відносяться економічні інтереси її

суб’єктів. Реалізація економічних інтересів господарюючих суб’єктів стає при

цьому головною рушійною силою еволюції та розвитку національної господар-

ської системи. В силу того, що інтереси будь-якого господарюючого суб’єкта

суперечливі за своєю природою, прагнення до їх задоволення призводить до

виникнення конфліктів, які можуть погіршити становище інших господарюючих

суб’єктів. У свою чергу, відсутність ефективного механізму аналізу, оцінки та

вирішення конфліктів в системі економічних інтересів знижує рівень конкуренто-

спроможності національної економіки. Наслідком цього може стати привілейоване

становище одних груп господарюючих суб’єктів і відсутність перспектив розвит-

ку – у багатьох інших. Вирішення зазначених проблем вимагає узгодження

економічних інтересів господарюючих суб’єктів, в процесі якого визначаються

такі характеристики господарської системи, як її динамічність, варіативність,

здатність до поступального розвитку. Слід визнати, що узгодження економічних

інтересів не усуває протиріч між різними господарюючими суб’єктами, а лише

формує спрямованість їх економічної діяльності. В даному контексті протиріччя

в системі економічних інтересів стають внутрішнім джерелом і рушійною силою

економічного розвитку [1, c. 81]. 

Сьогодні доводиться констатувати, що сучасною економічною наукою

недостатня увага приділяється питанням гармонізації та узгодження економічних

інтересів суб’єктів господарської системи, вивченню природи їх протиріч і роз-

робці заходів щодо подолання виникаючих конфліктів, особливо – стосовно

нового вектору розвитку сучасного суспільства. Це не дозволяє здійснити фор-

мування теоретичної моделі підвищення ефективності національної господар-

ської системи, заснованої на узгодженні економічних інтересів її суб’єктів,

а також розробку та реалізацію відповідної державної економічної політики.

Економічна теорія займається вивченням різних моделей господарських

систем. У різні епохи під впливом безлічі факторів відбувалися зміни в спо-

собах господарювання, змінювалися самі суб’єкти і об’єкти господарської
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діяльності. Представники економічних шкіл намагалися провести аналіз цих

змін, пояснити причини зміни системи, теоретично охарактеризувати основні

елементи господарських моделей для того, щоб на практиці домогтися най-

більш ефективної моделі побудови господарства в суспільстві, в конкретній країні

або в усьому світі. Економічні інтереси представляють собою складно організовану

систему. Кожен економічний інтерес знаходиться в тісному зв’язку з іншими

економічними інтересами суб’єкта, які разом утворюють органічну цілісність.

Крім цього слід враховувати взаємозв’язок економічних та інших видів інтересів,

наприклад, соціальних, міжнародних та інших [2, c. 176]. 

У сучасному світі, під час утворення єдиного економічного простору, від-

бувається зіткнення інтересів різних суб’єктів. Сама сутність категорії «еконо-

мічний інтерес» постійно змінюється. Що стосується ситуації в Україні, то багато

економістів налаштовані негативно по відношенню до можливості вирішення

проблеми конфліктності інтересів різних суб’єктів. Економічні інтереси різних

верств протилежні та навіть в перспективі не можуть бути узгоджені. Носії

економічних інтересів в Україні різноманітні, а економічні інтереси їх часто

полярні. Неузгоджені економічні інтереси як одного рівня економіки (мікро-),

так і інших рівнів. Одна з можливих причин неузгодженості економічних інтересів

в Україні сьогодні – це приватизація, яка спричинила собою нерівномірність

розподілу доходів, що відобразилось як на домогосподарствах, так і на фірмах

[3, c. 209]. Рішення даної проблеми повністю залежить від уряду, який повинен

виробити «єдину парадигму інтересів». 

Господарська система України має свою специфіку, згідно з якою на даний

момент часу стратегічного значення набуває проблема розвитку реального

сектора економіки та задоволення інтересів його суб’єктів.

Різні суб’єкти господарської діяльності мають безліч економічних інтересів.

Їх інтереси відрізняються за часом, напрямком, цілями, природі виникнення та

іншими ознаками. Серед усієї безлічі інтересів існують ті, що узгоджені та ті,

які суперечать один одному. Подолання протиріч інтересів приховано в природі
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їх виникнення, і може приймати різні форми. Одні дослідники приходять до

висновку, що найважливіші громадські інтереси та подолання суперечностей

повинно відбуватися в їх користь. Інші вважають, що ієрархія інтересів дуже

рухлива та необхідно в кожному окремому випадку знаходити рішення для

забезпечення узгодженості економічних інтересів. Крім того, панівний тип

господарської системи визначає переважання тих чи інших інтересів, які

можуть стати причиною розвитку їх конфлікту.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В реаліях сьогодення конкурентний ринок характеризується посиленням

конкурентної боротьби через зростання вимог споживачів до товарів чи послуг.

Саме з конкурентоспроможністю багато науковців пов’язують успішність та

ефективність функціонування суб’єктів підприємництва. На сучасному етапі

формування конкурентного ринкового середовища, найбільш конкурентоспро-

можним можна вважати підприємство чи організацію, які найшвидше впро-

ваджують інновації в свою діяльність, тим самим вдосконалюючи її. Однією


